
 
 

Beneden-Leeuwen, december 2022 
Aan alle Fortis-leden en hun ouders/verzorgers, 
 
Bij SUMMERMOVES ZOMERKAMPEN zijn ze volop bezig met de voorbereidingen voor het  ZOMERKAMP 
van 2023. Vanuit Fortis kunnen kinderen en leiding mee op zomerkamp naar Beekbergen. Als je op 1 juli 
2023 6 jaar of ouder bent, kun je met ons mee op Zomerkamp. De organisatie, planning en programma e.d. 
is in handen van SUMMERMOVES ZOMERKAMPEN. 
Het zomerkamp is altijd een feestje, weer of geen weer en gaat voor onze vereniging plaats vinden in de 
week van zondag 16 juli t/m zaterdag 22 juli. De sjoka’s gaan van woensdag 19 juli t/m zaterdag 22 juli. 
 
We gaan in week 2 (1e week van onze zomervakantie) en dat betekent, dat er naast het zomerkamp ook 
een gymkamp en danskamp is. Kinderen die daarvoor kiezen gaan elke dag een dagdeel (ongeveer 2 uur) 
de gymzaal/danszaal in. Deze kinderen zijn de rest van de dag verbonden aan de groep kinderen van Fortis 
die op zomerkamp gaan en slapen dus ook in dezelfde tenten. We kunnen niet garanderen dat we 
(voldoende) eigen leiding mee kunnen sturen voor deze groepen kinderen. 
 
De kosten voor Summermoves Zomerkampen zijn als volgt: 

 ZOMERKAMP 
GYMKAMP/ 
DANSKAMP 

SJOKA: 6-8 jaar € 140,00 n.v.t. 

JOKA:  8-10 jaar € 280,00 € 320,00 

TIKA:  10-12 jaar € 295,00 € 335,00 

MIKA:  13-15 jaar € 295,00 € 335,00 

OUKA:  16-18 jaar € 295,00 € 335,00 

 
We zijn nog op zoek naar leiding (18 jaar en ouder). 
Heb je interesse om als leiding mee te gaan? Neem dan contact op met Gerrit Brands. 
 

Wil je mee? 
Stap 1: Stuur uiterlijk 5 januari een mailtje naar turnverenigingfortis@gmail.com. 

Vermeld hierin je naam, geboortedatum en het soort kamp. 
Stap 2: Maak voor 5 januari € 25,- over op rekeningnummer IBAN: NL96RABO 0105814075 ten 

name van Fortis, Beneden-Leeuwen onder vermelding van je voor- en achternaam en zomerkamp. 
 
N.B.: Iedereen betaalt standaard leidingkosten à € 20,-. Wanneer Fortis (voldoende) leiding levert aan de 
Zomerkampen wordt er een evenredig bedrag terugbetaald aan de vereniging. Dit bedrag wordt samen met 
de aanbetaling teruggestort eind juli. 
 
Hebben jij of je ouders nog vragen? Stel ze dan Gerrit Brands (hiervoor kan ook het e-mailadres 
turnverenigingfortis@gmail.com gebruikt worden). 
 
Namens Fortis, 
Gerrit Brands 
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